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النجمة يعادل الرا�سينغ في الدوري اللبناني

ً
تاريخيا على �إ�سبانيا
كرو�س يهدي �ألمانيا فوز ًا

حسن الخنسا
ف��ي اختتام الجولة السابعة من
ال���دوري اللبناني لكرة ال��ق��دم ،كرس
ال��راس��ي��ن��غ نفسه ع��ق��دة للنجمة إذ
تواجه الفريقان في لقا ٍء مؤجل من
األح��د الماضي بسبب س��وء األح��وال
ال��ج��وي��ة وأرض��ي��ة الملعب الغارقة
بالمستنقعات ،وت���ع���ادال بهدفين
لهدفين في اللقاء الذي جمعهما على
ملعب صيدا البلدي ،سجل للراسينغ
بول رستم وسامر شحادة ،فيما سجل
للنجمة قاسم الزين وخالد تكه جي.
وكان الراسينغ البادئ بالتسجيل – 1
صفر ثم بالتقدم مرة ثانية  ،1 – 2وذلك
عبر اعتماد مدربه التشيكي ليبرو باال
على المرتدات التي شكلت خطورة على
مرمى حارس النجمة نزيه أسعد.
وبهذه النتيجة يكون النجمة قد
أصبح في المركز الثالث في الترتيب
راف��ع�ا ً رصيده إل��ى  14نقطة بفارق
المواجهات مع الصفاء الثاني ،بينما
انفرد الراسينغ بالمركز السادس وله
 11نقطة.
ويعود آخر فوز للنبيذي على القلعة
البيضاء إلى شباط  2012في موسم
ٍ
بهدف من
 2012 – 2011في صيدا،
دون ر ّد حمل توقيع المدرب – الالعب
حينذاك موسى حجيج في الوقت بدل
الضائع.
الحت للنبيذي العديد من الفرص
بحيث ك���ان األف��ض��ل معظم ف��ت��رات
ال��م��ب��اراة ،وأه���در مهاجمه المهزوز
العاجي السينا سورو فرصا ً بالجملة،
علما ً أن الحارس الراسينغاوي محمد
سنتينا اختير أفضل العب في المباراة
وصد بمفرده خمس إصابات محققة.
وتوج سنتينا تألقه بعدما ارتدت
كرة عباس عطوي من ركلة جزاء من

ال��ع��ارض��ة ( )55إل��ى السينا س��ورو
وهو على نقطة الجزاء أيضا ً فأرسلها
صاروخا ً كان سنتينا له بالمرصاد.
وأح���رز ب��ول رس��ت��م ه��دف التقدم
للقلعة البيضاء في الدقيقة  12من عمر
اللقاء بكرة من خ��ارج منطقة الجزاء
خدعت الحارس النجماوي نزيه أسعد
إذ ارتطمت باألرض وارتفعت من فوقه
قبل أن تخترق الزاوية اليسرى البعيدة
 – 1صفر.
وأدرك قاسم الزين ( )1+45التعادل
للنجمة  1 – 1بعدما وصلت إليه كرة
مرتدة من الدفاع الراسينغاوي وهو
على باب المنطقة البيضاء فلم يتردد
بإرسالها صاروخ أرض جو انفجر إلى
الزاوية اليمنى لمرمى سنتينا.
وسجل سامر شحادة ( )61هدف
الراسينغ الثاني بكرة وصلته من
سيرج سعيد في اليسار ،وه��و على
نقطة فل ّمها وخدع المدافع النجماوي
محمد فواز مرسالً إياها بيسراه رائعة
إلى الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى

{ قال االتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» إنه قدم شكوى جنائية
بشأن «س��وء تصرف محتمل م��ن بعض األف����راد» أم��ام المحاكم
السويسرية فيما يتصل بحقوق استضافة بطولتي كأس العالم
 2018و.2022
ووجه «الفيفا» اتهامات إلى إنكلترا وب ّرأ روسيا وقطر من تهم فساد
مونديالي 18و .22وقال إنه ال يوجد أي سبب يدعوه إلع��ادة فتح
عملية التنافس على استضافة نسخة  2022في قطر وكذلك 2018
المقررة في روسيا ،وذلك بعدما حصل على تقرير طال انتظاره من
رئيس غرفة التحقيقات بلجنة القيم مايكل غارسيا.
لكن جوزف بالتر رئيس الفيفا أكد أمس أأأنه بنا ًء على توصية هانز
يواكيم إيكرت قاضي لجنة القيم التابعة لالتحاد الدولي فإنه بات
«من واجبه» التقدم بشكوى إلى المحاكم السويسرية.
وقال غارسيا األسبوع الماضي إن االتحاد الدولي «حرف النتائج»
التي توصل إليها ليدخل الفيفا في أزمة جديدة .لكن ايكرت قال وقتها
إن أية مخالفات وردت في تقرير غارسيا كانت أصغر من أن تتطلب
إعادة فتح باب التصويت على البطولتين.
وقال بالتر ردا ً على أسئلة بموقع الفيفا على اإلنترنت« :قدمت
الشكوى الجنائية بناء على توصية من القاضي إيكرت» .وأضاف« :ال
يمكنني التعليق على أية مخالفات جنائية محتملة .لست محامياً ،ولم
أطلع على التقرير أيضاً» .وتابع« :لكن بناء على توصيات القاضي
إيكرت بات من واجبي كرئيس لالتحاد الدولي أن أتقدم بشكوى»،
وقال بالتر رافضا ً دعوات نشر تقرير غارسيا بالكامل إن الفيفا ال يملك
السلطة للقيام بذلك.
وأضاف المسؤول السويسري« :إذا رغب الفيفا في نشر التقرير،
فإننا سنخالف بذلك قانون االتحاد الدولي ذاته إضاف ًة إلى قوانين
الدولة».

أسعد .1 - 2
وأح���رز خالد تكه ج��ي ف��ي الوقت
القاتل ( )90التعادل للنجمة 2 – 2
بعدما وصلته الكرة من سي الشيخ
وه���و ع��ل��ى نقطة ال��ج��زاء فامتصها
وبحرفنة خ��دع ابراهيم باباتوندي
وأرس��ل��ه��ا قذيفة انفجرت إل��ى يمين
سنتينا.
م��ث��ل ال��راس��ي��ن��غ ال��ح��ارس محمد
سنتينا والالعبون علي حمية ومحمد
مطر وس��ي��رج سعيد وحسين عمار
وس��ام��ر ش��ح��ادة (ع��ل��ي عثمان )72
ومحمود كجك وب���ول رس��ت��م (احمد
ح��ج��ازي  )65واب��راه��ي��م باباتونده
واي��ري��ك مبا ايبي (علي بلوط )65
وادييل بريشيوس.
ومثل النجمة الحارس نزيه أسعد
والالعبون محمد ف��واز وقاسم الزين
وول��ي��د اسماعيل وح��م��دي المبروك
ومحمد شمص (حسن المحمد )72
وعباس عطوي وسي الشيخ والسينا
سورو وخالد تكه جي ومحمد قاسم.

{ قررت السلطات القضائية الفرنسية أمس تمديد إيقاف رئيس
ن��ادي مرسيليا فنسان الب���رون ومسؤولين سابقين ف��ي النادي
المتوسطي الستجوابهم في قضايا فساد مالية لـ 24ساعة إضافية،
بحسب ما ذكرت مصادر قريبة من التحقيق لوكالة «فرانس برس».
وكانت السلطات قد احتجزت البرون في مرسيليا إلى جانب المدير
العام للنادي فيليب بيريز والرئيس السابق باب ضيوف قبل أيام.
كذلك احتجز في العاصمة باريس الرئيس السابق للنادي جان -كلود
داسييه أول من أمس.
ويبحث التحقيق في انتقاالت أجريت في السنوات القليلة الماضية
بحسب المصادر .وتحدث مصدر في الشرطة عن «غ��ش يرتبط
بانتقاالت ع��دة» .ومن األسماء التي تضمنتها االنتقاالت المهاجم
الدولي اندري بيار جينياك من تولوز إلى مرسيليا ،متصدر الدوري
راهناً ،عام .2010
ويشرف على التحقيق فريق مكافحة الجريمة المنظمة والمالية
في فرنسا .واستجوب عدد كبير من المسؤولين في القضية وداهم
محققون مكاتب النادي وصادروا وثائق في األشهر األخيرة.

حار�س الت�ضامن �صور يعلن اعتزاله
وشكر مسلماني إلدارة التضامن وجمهوره مساندتهما له
خالل مسيرته في المالعب.
وعبر مسلماني عن ثقته في قدرة التضامن صور على
تجاوز محنته الحالية إذ يحتل المركز األخير في ترتيب
الدوري بنقطتين ،بعد  7جوالت .وقال« :إنها ليست المرة
األول��ى التي يتعرض فيها التضامن لمثل هذا الموقف،
وهو يعاني من تواضع أداء الالعبين األجانب ،وبرأيي إن
تغييرهم أمر ضروري لتفعيل أداء الفريق وهروبه من خطر
الهبوط إلى الدرجة الثانية».
ويحرس مسلماني ( 24سنة) مرمى التضامن صور
منذ عام  ،2007وهو يعتبر من أفضل الحراس المحليين،
المتيازه بردات فعل سريعة ،وببنية جسدية قوية.

أعلن ح��ارس مرمى التضامن صور فضل مسلماني،
اعتزاله كرة القدم بشك ٍل نهائي.
وقال مسلماني أن السبب الرئيسي في قراره هو تكرار
اإلصابات ،وآخرها كسر في الكتف أجبره على االبتعاد من
فريقه لستة أشهر.
وأض��اف مسلماني خ�لال حديثه لموقع «ك���ورة» :إن
اإلصابات ش ّوهت مسيرته الكروية ،إذ كانت تداهمه في
كل موسم تقريباً ،حتى أنها باتت تؤثر في مستقبله خارج
المالعب أيضاً ،ألن األطباء حذروه من تكرارها.
ونفى مسلماني وجود خالفات مع نادي التضامن صور،
الفتا ً إلى أنه قصد ملعب النادي خالل التدريبات أمس حيث
صارح اإلدارة والجهاز الفني بقراره ،وتمنى لهم التوفيق.

{ رأى ال��دول��ي اإلسباني السابق تشابي ألونسو نجم وسط
نادي بايرن ميونيخ األلماني أن زميله مانويل نوير حارس الفريق
البافاري ،هو األفضل في العالم في مركزه ،مشيرا ً إلى أنه يتمتع
بمهارات فائقة.
وق��ال تشابي في تصريحاته لصحيفة «بيلد» األلمانية« :في
الحقيقة نوير أفضل حارس لعبت معه في مسيرتي ،ويستحق الفوز
بجائزة الكرة الذهبية ،ألنه يمتلك كل المقومات الالزمة» .وأضاف»:
ّ
وأرشحه للفوز بالجائزة ،لكن في الحقيقة المنافسة
نوير العب رائع،
ستكون معقدة أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد
وغريمه األرجنتيني ليونيل ميسي ساحر برشلونة».
أم��ا ع��ن توني ك��روس المنضم لريال مدريد الصيف الماضي،
فأوضح أنه يقدم مستوى رائعا ً ومدهشا ً للغاية ويعد ضمن أفضل
خمسة العبين وسط في العالم.

مي�سي على طريق وداع الكامب نو
حسين غازي

{ قال وزير الرياضة فيتالي موتكو إن التغييرات الجذرية التي
سيشهدها المنتخب الروسي لكرة القدم لن تشمل المدرب اإليطالي
فابيو كابيلو.
للدب الروسي في
كالم الوزير جاء على خلفية النتائج المتواضعة
ّ
السنوات األخيرة ،وفي المقدمة الخروج من دور المجموعات لمونديال
البرازيل في حزيران الماضي ،وكذلك الطريق المتعثرة في التصفيات
المؤهلة لبطولة أوروبا  2016وآخرها الهزيمة أمام المضيفة النمسا
.1-0
وقال موتكو إن التغييرات يجب أن تكون في نهج كرة القدم الروسية
إلدخال بعض اإلصالحات عليها .وأضاف الوزير« :اليوم لدينا خيارات
محدودة من الالعبين المحترفين ،ويوجد عدد من الالعبين األجانب،
تدفع لهم رواتب عالية جداً ،لكن الحوافز في الجهة المقابلة محدودة
جدا ً للمنتخب الوطني».
ويصر اإليطالي فابيو كابيلو مدرب المنتخب الروسي ،الذي لم
يتقاض راتبه منذ  5أشهر ،على أن فريقه يلعب بشك ٍل جيد ،لكنه أنحى
بالالئمة على افتقاد الالعبين للمسة األخيرة أمام المرمى ،وذلك ما
سبب له الكثير من االنتقادات من النقاد الرياضيين الروس.
وجمعت روسيا  5نقاط من  4مباريات ،وتحتل حاليا ً المركز الثالث
في المجموعة السابعة لتصفيات اليورو.
وخ�لال  7مباريات رسمية في  2014ف��ازت روسيا في مواجهة
واحدة فقط على ليختنشتاين  0-4في أيلول الماضي.

قالها أمس لصحيفة «أوليه» في طي النسيان» .وهي
ليست المرة اﻷولى التي يضع فيها ميسي مستقبله على
المحك مع البرشا.
وأكد ليونيل أن األمور قد تتغير كثيرا ً في كرة القدم.
وانضم البرغوث إلى أكاديمية برشلونة في سن 13
سنة ،لكنه لم يظهر بأفضل مستوياته على م��دار 18
شهرا ً الماضية ،وواج��ه مشاكل مع سلطات الضرائب
اإلسبانية.
ميسي اﻵن بلغ الـ 27من عمره ،وفي ظل تراجع لياقته
البدنية ،ينتظر أن يبقى  5سنوات أخرى فقط ،في قائمة
باق في
النجوم العالميين ،ودائما ً ما ردد ميسي ،إنه ٍ
البرشا ،في حال كان القرار بيده.
لكن إذا ما قدمت عروض مغرية لليونيل ،قد يؤدي
ذلك به للقبول في نهاية المطاف .فمبلغ  125مليون
يورو ،ليس بالرقم السهل ،وعندها سيصبح أغلى العب
في التاريخ ،محطما ً رقم غريمه الحالي ومنافسه الدون
كريستيانو رونالدو ،وفي حال صدقت اإلشاعات ،فهذا
يعني ،أن قصة اب��ن ب�لاد التانغو ستنتهي قريبا ً في
مسرح الكامب نو.

ارت��ب��ط اسمه ببرشلونة ،منذ سنين خلت ،حصد
معه اﻷل��ق��اب ،على المستويين الجماعي وال��ف��ردي،
وحقق جائزة أفضل العب في العالم  4مرات .إنه النجم
األرجنتيني ليونيل ميسي.
باق في البلوغرانا
منذ زمن طويل ،قيل إن البرغوثٍ ،
حتى االعتزال ،لكن في األي��ام األخيرة ،ظهرت وكثرت
اﻷح��ادي��ث ،عن إمكان مغادرة الفنان األرجنتيني من
البرسا ،ون��زل وق��ع الخبر كالصاعقة على الجماهير
الكتالونية ،اﻷم��ر ال��ذي انعكس على صحف موالية
للبرسا ،إذ أب��دت قلقها في ح��ال رحيل نجم التانغو،
وأضافت على إنريكي وضع حد لإلشاعات بأسرع وقت
ممكن ،وعلى رئيس النادي الجلوس والتحدث معه.
ويمر برشلونة هذا الموسم بحالة صعبة ،إذ لم يحقق
ألقابا ً كثيرة خالل الفترة السابقة .وكشفت صحيفة
كتالونية أن ميسي ليس راضيا ً عن مركزه الحالي داخل
برشلونة وألقت باللوم في ذلك على مدربه ،وقالت« :إذا
حاول لويس إنريكي إرضاءه ستنزوي التصريحات التي

تم ّكن منتخب ألمانيا من تحقيق
ف��وز تاريخي ( )0-1أم���ام نظيره
اإلسباني في المباراة الودية التي
جمعتهما ف��ي م��ل��ع��ب ب��االي��دوس
بمدينة سيلتا فيغو اإلسبانية ،وذلك
بفضل هدف متأخر من طوني كروس
في الدقيقة الـ 89أنهى به سلسلة
انتصارات منتخب الروخا على أرضه.
بدأ منتخب إسبانيا المباراة بإشراك
ج��ن��اح سيلتا فيغو نوليتو للمرة
األولى مكان سانتي كاثورال كجناح
أيسر ،فيما أُش��رك ألفارو موراتا من
البداية كمهاجم صريح وم��ن خلفه
إيسكو ال���ذي لعب ف��ي م��رك��زه رقم
 ،10وأشرك ديلبوسكي أيضا ً كالً من
خ��وان بيرنات وس��ي��زار أثبيلكويتا
وبرونو سوريانو من البداية ،أمالً
في تقديم أداء جيد بعد االنتقادات
العديدة التي ت��ع� ّرض لها المدرب
اإلس��ب��ان��ي ف���ي ال��ف��ت��رة األخ���ي���رة.
أم��ا ال��م��درب األلماني يواكيم لوف
فاعتمد على تشكيلة مختلفة نوعا ً ما
عن تلك التي شاركت في فوز ألمانيا
أمام جبل طارق ( ،)0-4مع مشاركة
رون روب���ي���رت زي��ل��ر وبينيديكت
ه���وف���ي���دي���س وك���ذل���ك وأن��ط��ون��ي��و
روديغير وسيباستيان رودي وكيفن
ف��والن��د م��ن ال��ب��داي��ة ،وذل��ك أم�لاً في
تخطي االن��ت��ق��ادات ال��ت��ي يتعرض
لها المانشافت األلماني بعد فوزه
بالمونديال والنتائج السلبية التي
حققها في تصفيات «ي���ورو» مع ما
يعانيه من إصابات عديدة لدى معظم
العبيه األساسيين مثل شفايننشتايغر
وج��ي��روم بواتينغ وم��ارك��و روي��س.
إسبانيا أيضا ً عانت من غياب العبيها
األساسيين مثل سيسك فابريغاس
وداف���ي���د س��ي��ل��ف��ا ودي��ي��غ��و كوستا

وأندريس إنييستا ،ما جعل الماتادور
اإلسباني ينهي العام الصعب بهزيمة
في ملعب بااليدوس بمدينة فيغو.
مع بداية المباراة ،ظهرت إسبانيا
األكثر إصرارا ً على تسجيل أول أهداف
المباراة ،بعد  12دقيقة من محاولة
لنوليتو ال���ذي ت��م� ّك��ن م��ن التفوق
على روديغير وس��دد ك��رة ذكية من
خ��ارج منطقة ال��ج��زاء وج��دت زيلر
بالمرصاد ال��ذي حولها إلى ركنية.
منتخب ألمانيا أج��اب بسرعة على
فرصة إسبانيا بمحاولة ماريو غوتزه،
لكن تسديدته وجدت إيكر كاسياس
بعد ع��م� ٍل رائ���ع بين الع��ب الوسط
وزميله ت��وم��اس مولر ال��ذي اضطر
لمغادرة المباراة بعد تلقيه ضربة
قوية من سيرخيو راموس واس ُتبدل
بكريم بلعربي ف��ي الدقيقة   .22
استمرت بعد ذلك محاوالت الفريقين
م��ن دون تسجيل أي���ة أه����داف في
ال��ش��وط األول ،قبل أن يتم إش��راك

كل من إيغناسيو كاماتشو وراؤول
ألبيول ومارك بارترا مكان سيرجيو
ب��وس��ك��ي��ت��س وس��ي��رخ��ي��و رام���وس
وج���ي���رارد ب��ي��ك��ي ع��ل��ى ال��ت��رت��ي��ب.
نوليتيو استمر في محاولة تسجيل أول
أهدافه مع منتخب الروخا بعد تنفيذه
ضربة حرة ثابتة بطريقة رائعة ،لكن
براعة الحارس زيلر وتصديه للكرة
منعاه من ذلك ،مبعدا ً إياها إلى ركنية
ومكمالً ال��دف��اع ع��ن نظافة شباكه.
حارس إسبانيول كاسيا ع َّوض إيكر
كاسياس قبل  13دقيقة من نهاية
المباراة ،ولكنه لم يستطع التعامل
بشكل مثالي م��ع ت��س��دي��دة طوني
كروس التي هزمت الحارس الشاب
ومنحت ال��ف��وز األول أللمانيا على
إسبانيا في إسبانيا منذ مونديال
 ،1982واألول للماكينات على
الماتادور منذ عام  2000والخسارة
األول��ى إلسبانيا على أرضها منذ 8
سنوات.

براينت يتخطى حاجز الـ � 32ألف نقطة
ق��اد نجم ل��وس أنجليس ليكرز
كوبي براينت فريقه إل��ى تحقيق
أول ف����وز ل���ه ب��ع��د أرب�����ع ه��زائ��م
متتالية ،إث��ر تغلبه على أتالنتا
ه��وك��س  109-114ضمن دوري
ك��رة السلة األميركي للمحترفين.
وسجل براينت  28نقطة ونجح في
 4متابعات و 3تمريرات حاسمة
ورفع رصيده من النقاط إلى 32001
وبات يتخلف عن األسطورة مايكل
ج��وردان ثالث أفضل الهدافين في
تاريخ ال��دوري بـ 291نقطة فقط.
يذكر أن براينت ب��دأ مسيرته في
صفوف ليكرز عام  ،1996وقد بات

رابع العب في التاريخ يتخطى حاجز
الـ 32ألف نقطة .يذكر أن أفضل هداف
في تاريخ الدوري األميركي هو كريم
عبد الجبار برصيد  38387نقطة.
وع��اد إل��ى صفوف ليكرز نيك يانغ
الغائب منذ مطلع الموسم الحالي،
إلصابة في أربطة الرسغ ،وقد نجح
ف��ي تسجيل  17نقطة ع��ل��ى رغ��م
خوضه المباراة احتياطياً ،في حين
أضاف كارلوس بوزر  20نقطة و10
تمريرات إضافة إلى مساهمة جيريمي
لين بـ 15نقطة أي��ض �اً .أم��ا أفضل
مسجل في صفوف أتالنتا هوكس
فكان بول ميلساب ( 29نقطة) في

حين أضاف زميله جف تاغ  23نقطة.
وت��ق��دم ليكرز  52-67ف��ي نهاية
ال��ش��وط األول ،لكن أتالنتا سجل
ال��ن��ق��اط الـ 13األول����ى ف��ي مطلع
ال��رب��ع الثالث ،لكنه ل��م يتمكن من
مواصلة زخمه بعد ذلك ولم ينجح
ف��ي ال��ت��ق��دم ع��ل��ى م��ن��اف��س��ه ط��وال
المباراة .وهو الفوز الثاني لليكرز
في  11مباراة حتى اآلن هذا الموسم.
وفي المباريات األخرى ،فاز ميلووكي
باكس على نيويورك نيكس -117
 ،113ويوتا ج��از على أوكالهوما
سيتي ثاندر  ،81-98ونيو أورليانز
على ساكرامنتو كينغز .100-106

فغالي ي�ستعر�ض على هام�ش �سباق التح ّمل

ج��وا ً وب��راً ،أذه��ل رياضيّا ريد بُل عبدو فغالي وجوك
سومر الجمهور البحريني لدقائق سبقت انطالق سباق
التحمل  6ساعات الذي ينظمه االتحاد الدولي للسيارات
على حلبة البحرين الدولية.
لم يكن السباق على حلبة البحرين الدولية عادياً .فمع
اصطفاف السيارات عند نقطة االنطالق قبل دقائق من
تشغيل محركاتها ،ظهر فغالي فجأة على المسار وأسكت
الحشود الصاخبة بهدير محرك سيارته .ومع بدء فغالي
عروض الد ِرفت المذهلة التي ضاعت معها خطوط المسار
تزامنا ً مع ارتفاع أصوات المحرك ،قفز في اتجاهه بطل القفز
عن المرتفعات جوك سومر ببزة مصممة بجناحَ ين من
ارتفاع  5000قدم .ما جعل الجمهور محتارا ً بين متابعة
عروض الد ِرفت الفائقة الدقة أرضا ً أم البشري الطائر جواً.
وللمرة األولى في المنطقة ،شهدت عروض المجازفة في
سباق التحمل  6ساعات في البحرين عرضا ً حيا ً للد ِرفت
على حلبة فورموال واحد وقفزة ببزة بجناحين.
وف��ي النهاية ،س��ار سومر بعد هبوطه السلس على
المسار وكأنه لم يهبط من السماء ،في اتجاه فغالي الذي
بدأ بتنفيذ عروض الد ِرفت حوله بدقة ال متناهية تركت

الجمهور في حال من الذهول.
وأنهى رياضيّا ريد بُل عرضهما االستثنائي بتبادل
التحية والتهاني لعملهما المتقن الذي دخل في السجالت
التاريخية لحلبة البحرين الدولية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1فرعون مصري أحيا عبادة آمون
2 .2من ضواحي لندن ،تالل
3 .3والية أميركية ،قمر (باألجنبية)
4 .4يقطعهم ،متروكا ً دون عناية
5 .5أهل الزمان الواحد ،حديثي ،حرف أبجدي مخفف
6 .6التعود على الشيء ،ليل (باألجنبية)
7 .7خاصتي ،يافعاً ،عندي
8 .8بحار قرطاجي أول من طاف حول أفريقيا بحرا ً نحو
 500ق.م ،مرفأ في الجزائر
9 .9أحد آلهة روما األقدمين ،إلهة الصيد عند الرومان
1010خالف يكبره ،أقبّله
1111بسطا ،ربانياً ،وعاء كبير
1212كان حذرا ً من ،خاصتنا

1 .1أديب مصري راحل من كبار الكتاب العرب المعاصرين
2 .2نعم (باألجنبية) ،عاصمة أوروبية ،مادة لونها يأخذ
من الحمرة والشقرة تتكون على وجه الحديد
3 .3تفنينا ،مدينة بريطانية
4 .4بلدة لبنانية ،عملة عربية
5 .5نعتب عليكما ،نخاف من
6 .6ب��ي��وت تتخذ م��ن ال��ق��م��اش او ال��ص��وف ،مدينة في
األرجنتين ،خاصته
7 .7ننازعه ونحرمه من الشيء ،للتأوه
8 .8قلّبهم في التراب ،مدينة إيرانية
9 .9متشابهان ،والية أميركية ،قصر
1010نرجو ،البشر
1111بنادق ،نهدم
1212مذهب ،جئنا ،غير مطبوخ
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،867932415 ،452186739
،9 3 1 4 7 5 8 6 2 ،3 8 9 7 4 1 5 2 6
،245869173
،716523984
،694317258
،573298641
128654397

أفقياً:

عمودياً:

حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الن شيبرد ،قلم  ) 2نيبال،
ي��اس��ره��ا  ) 3دن���ت ،م��ان��ي�لا ) 4
يارخان ،تيران  ) 5ار ،اندروماك
 ) 6نسكن ،وين ،تام  ) 7ديارك،

يهتف  ) 8بارود ،يمر ،بت  ) 9وب،
نبراسكا  ) 10لويس ،يفت ،ناح
 ) 11يال ،اليونان  ) 12سباتي،
كرم ،بد.
عموديا:
 ) 1انديانا بوليس  ) 2لينارس،

ابواب  ) 3نبتر ،كدر ،يال  ) 4شا،
خان يونس  ) 5يلمان ،ادب ،اي 6
) اندور ،ريل  ) 7رين ،ريكيافيك ) 8
دايتون ،مستور  ) 9سليم ،يرك ،نم
 ) 10قراراته ،انا  ) 11له ،اكاتب،
انب  ) 12ماين ،مفتاح.

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق���ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
ت��ك��رار ال��رق��م عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3
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The Drop
فيلم درام��ا بطولة ت��وم هاردي
م��ن اخ��راج ميشال روس �ك��ام .مدة
العرض  106دقيقة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينما سيتي ،فوكس).

Big Hero 6
ف�ي�ل��م ت �ص��وي��ري ب�ط��ول��ة جنيز
رودريغز من اخراج دون هال .مدة
العرض  108دقيقة( .ابراج ،سيتي
ك��وم�ب�ل�ك��س ،اس �ب��اس ،غاالكسي،
فوكس ،سينما سيتي ،سينمال).

Interstellar
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ماثيو
ماككونفي م��ن اخ��راج كريستوفر
ن ��والن .م��دة ال�ع��رض  169دقيقة.
(ابراج ،سيتي كومبلكس ،اسباس،
غ��االك�س��ي ،سينما سيتي ،امبير،
فوكس ،سينما سيتي ،سينمال).
Dracula Untold
فيلم رعب بطولة لوك افانز من
اخ ��راج غ��اري ش��ور .م��دة العرض
 93دقيقة( .فوكس).

The Judge
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب �ط��ول��ة روب� ��رت
دون ��ي م��ن اخ� ��راج داي �ف��د دوبكن.
مدة العرض  141دقيقة،ABC( .
ك��ون�ك��ورد ،امبير ،ف��وك��س ،سينما
سيتي).

The Boxtrolls
ف��ي��ل��م ت� �ش ��وي ��ق ب� �ط ��ول ��ة بين
كينغسلي من اخراج غراهام انابل.
م��دة ال�ع��رض  97دقيقة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،سينما سيتي ،امبير،
سينمال ،فوكس).

